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กรอบและทิศทางการบริหารจดัการ กองคลงั 

กองคลงั มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบงานเกีย่วกบัการเบกิจ่าย รบั นําสง่ เกบ็รกัษาเงนิและ

เอกสารทางการเงนิ งานเกีย่วกบัการตรวจสอบเอกสารการเบกิจ่ายและอนุมตัฎิกีา งานเกีย่วกบั

เงนิเดอืน ค่าจา้ง 

ค่าตอบแทน และเงนิอื่น ๆ งานคําขอเบกิเงนิ สวสัดกิารต่าง ๆ งานจดัทาํบญัช ีงานทะเบยีนคุม

รายได ้รายจ่ายทุกประเภทและจดัทําทะเบยีนคุมการเบกิจ่ายเงนิ งานจดัทาํงบทดลอง งบแสดงฐานะ

ทางการเงนิ งบทรพัยส์นิงบหน้ีสนิ-เจา้หน้ี และเงนิสะสมประจาํเดอืนประจาํปี งานจดัทาํขอ้มลูสถติิ

การคลงั งานควบคุมการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ งานเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง จดัหาพสัดุ งาน

เกีย่วกบัการซ่อมแซมบํารุงรกัษาพสัดุ งานจาํหน่ายพสัดุครุภณัฑ ์หรอืทรพัยส์นิ งานการควบคุมรบั 

จ่ายพสัดุ งานตรวจสอบการรบั จ่ายพสัดุประจาํปี งานเกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิ งานจดัเกบ็ภาษงีานอื่น 

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและไดร้บัมอบหมาย โดยในการดําเนินการดงักล่าว ไดม้กีารจดัทําแผนยุทธศาสตรก์าร

บรหิารและการดําเนินการไวใ้หด้าํเนินไปสูเ่ป้าหมาย โดยมพีนัธกจิ ดงัน้ี 

1. สนบัสนุนการปฏบิตังิานภายใตห้ลกัความถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้

2. พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการเงนิการคลงั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิารงาน และการ

เผยแพร่ขอ้มลูแก่หน่วยงานภายในและภายนอก 

3. พฒันาบุคลากรใหม้ศีกัยภาพ มุ่งเน้นการมสีว่นร่วม ตามกระบวนการบรหิารจดัการทีม่ ี

ประสทิธภิาพ 

4. สรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารต่อบุคคลภายในและภายนอก 

5. บรหิารและจดัการดา้นการเงนิและพสัดุ ดว้ยความถูกตอ้งตามหลกัธรรมาภบิาลการ

บรหิารงานของกองคลงั มสีายการบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล มี



ผูอ้ํานวยการกองคลงัเป็นผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ซึง่มบีทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบกํากบัดแูลการ

ดาํเนินงานดา้นการเงนิ การคลงัใหเ้ป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิาร

สว่นตําบลแม่ใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง อำนวยการระดับต้น) 

งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานการพัสดุ 
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โครงสร้างกรอบอตัรากาํลงั กองคลงั   

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ใส อาํเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 

 

 

 

      

 

  

 

 

         --นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.)  (1)                             -นักวิชาการจดัเกบ็รายได้ (ปก./ชก.)  (1)                         -นักวิชาการพสัด ุ(ปก./ชก.) (1)                           

     



 

ระดบั 

อาํนวยการ

ท้องถ่ิน 

 

วิชาการ 

 

ทัว่ไป พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบติัการ 
ชาํนาญ

การ 
ชาํนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบติังาน 

ชาํนาญ

งาน 
อาวโุส ภารกิจ ทัว่ไป 

 

จาํนวน 1 - - - 3 - - - - - - - 4 
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วิเคราะห์ศกัยภาพ (SWOT Analysis) 

จดุแขง็ (Strengths : S) 

1. มบุีคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ความชํานาญและทกัษะเฉพาะดา้น ตามการจดั

โครงสรา้ง 

ของหน่วยงาน 

2. บุคลากรมคีวามอดทน เสยีสละเวลาในการทํางาน มใีจใหบ้รกิารและรบัผดิชอบงานสงู 

3. มกีารทํางานเป็นทมี 

4. มหีลกัเกณฑ ์แนวทาง วธิปีฏบิตัดิา้นการเงนิการคลงัทีช่ดัเจน การปฏบิตังิานเป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนั 

5. สามารถใหบ้รกิารเผยแพร่ขา่วสารดา้นการเงนิการคลงัทีท่นัสมยั เป็นปัจจุบนัไดอ้ย่าง

ทัว่ถงึ ทัง้ 

ระดบับุคคลและหน่วยงาน 

6. มกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิาน เพือ่ใหง้านมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

7. ผูบ้รหิารสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานอย่างเพยีงพอต่อการดาํเนินงาน 

จดุอ่อน (Weaknesses : W) 

1. บุคลากร ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการปฏบิตังิานมจีํานวนจํากดั สดัสว่นความรบัผดิชอบต่อ

หน้าที ่

ไม่เพยีงพอ 

2. บุคลากรไม่ไดร้บัการพฒันาความรูใ้นการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง 

3. ขาดเวทแีละช่องทางในการแสดงความคดิเหน็และการมสีว่นร่วมในหน่วยงาน 

4. การประสานงานและการสือ่สารขอ้มลูในการปฏบิตังิานบางเรื่องไม่ชดัเจน ทําใหก้าร

ดาํเนินงาน 

ขาดประสทิธภิาพ 

5. ยดึวฒันธรรมองคก์รแบบเดมิ ๆ ในการปฏบิตังิาน 

โอกาส (Opportunities : O) 

1. ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัและความเชื่อมัน่ต่อกองคลงั 

2. .กระทรวงมหาดไทยไดก้ําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ปฏบิตังิานในระบบบญัช ี

คอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (e-LAAS) 

3. กระทรวงการคลงัไดก้ําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ปฎบิตังิานการจดัซือ้จดัจา้ง 

ผ่าน 

ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั (e-GP) 

4. กรมบญัชกีลางกําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เบกิจ่ายเงนิผ่านระบบบรหิารการเงนิ

การ 



คลงัภาครฐัดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

5. มเีทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ๆ ทีช่่วยอํานวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน 

อปุสรรค (Threats : T) 

1. กฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์แนวทางการปฏบิตัดิา้นการเงนิการคลงั และระบบการ

จดัซือ้จดั 

จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์(e-GP) มกีารแกไ้ขปรบัปรุงเพิม่เตมิอยู่เสมอ บางครัง้สง่ผลกระทบต่อ

การ 

ปฏบิตังิาน 

2. ขอ้จาํกดัดา้นอตัรากําลงั เน่ืองจากตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลสว่น

ทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2542 มาตรา 35 ควบคุมภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบรหิารงานบุคคลไม่ใหเ้กนิกว่ารอ้ยละ 40 ของ 

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี ทาํใหไ้ม่สามารถเพิม่อตัรากําลงัคนได ้
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วิสยัทศัน์ 

“พฒันาคน พฒันางาน พฒันาองคก์ร สูบ่รกิารความเป็นเลศิ” 

 

พนัธกิจ 

1. พฒันาบุคลากรใหม้ศีกัยภาพ มุ่งเน้นการมสีว่นร่วม ตามกระบวนการบรหิารจดัการทีม่ ี

ประสทิธภิาพ 

2. พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการเงนิและการคลงั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิารงาน และ

การ 

เผยแพร่ขอ้มลูแก่หน่วยงานภายในและภายนอก 

3. สรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารต่อบุคคลภายในและภายนอก 

4. บรหิารและจดัการดา้นการเงนิและการคลงั ดว้ยความถูกตอ้งตามหลกัธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร ์: ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์

หลกั ดงัน้ี 

           1. ดา้นการปรบัปรุงและพฒันาการจดัเกบ็รายได ้

  2. ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

  3. ดา้นพฒันาประสทิธภิาพการใหบ้รกิารประชาชน 

เป้าประสงค ์



           1. เพือ่พฒันาขดีความสามารถในการบรหิารจดัการงบประมาณ การเงนิการคลงัใหม้ี

ประสทิธภิาพ    

           2. เพือ่พฒันาบุคลากรใหม้ศีกัยภาพ คุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 

           3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

ตวัช้ีวดั 

          1. รอ้ยละการประเมนิประสทิธภิาพการจดัการเงนิการคลงัตามเกณฑม์าตรฐาน        

           2. รอ้ยละของบุคลากรทีผ่่านการประเมนิความรูค้วามสามารถทกัษะและสมรรถนะตาม

เกณฑท์ีก่ําหนด 

           3. มรีะบบสารสนเทศทีท่นัสมยัต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

ค่าเป้าหมาย 

           1.การประเมนิประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดา้นการ

บรหิารงานการเงนิและการคลงั มากกว่ารอ้ยละ 70 

           2.ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการบรกิารและจาํนวนกจิกรรมทีป่ระชาชนมสีว่นร่วม  

กลยุทธ ์

1. ด้านการปรบัปรงุและพฒันารายได้ 

        การสร้างมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

       1.1 นําเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมยัมาปรบัใชใ้นการบรหิารงานการเงนิการคลงั         

       1.2 เพิม่ช่องทางในการชําระทีห่ลากหลาย          
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              1.3 สง่เสรมิและพฒันาบุคลากร

              1.4 การประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ทุกรปูแบบ               

          2. ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

              2.1 สง่เสรมิใหบุ้คลากรไดร้บัการฝึกอบรมดา้นความรูท้กัษะทัง้ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

              2.2 พฒันาระบบการจดัการความรู ้(KM)       

3. ยุทธศาสตรด้์านการพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

             3.1 กําหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของการใหบ้รกิารและจดัอํานวยความสะดวกดา้นสถานที ่    

             3.2. ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทาํงาน

ตามความเหมาะสม 
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แผนปฏิบติัการตามแผนพฒันาตาํบล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

กลยุทธ ์ ตวัช้ีวดั โครงการ/

กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565  

1.สง่เสรมิใหม้ี

การจดัทําและ

ควบคุมความ

เสีย่งในการ

ปฏบิตังิาน 

ระดบั

ความสาํเรจ็

ของการ

สง่เสรมิใหม้ี

การจดัทําและ

ควบคุมความ

เสีย่งในการ

ปฏบิตั ิ

1. การจดัทํา

แผนบรหิาร

ความเสีย่ง 

บุคลากร     

กองคลงั 

พย.60 พย.61 พย.62 พย.63 พย.64 ผอ.กองคลงั 

นวก.การเงนิ

และบญัช ี

นวก.พสัดุ 

นวก.จดัเกบ็

รายได ้

2. การพฒันา

ประสทิธภิาพ

การบรหิาร

จดัการดา้น

การเงนิการ

คลงั 

  

ระดบัการ

พฒันา

ประสทิธภิาพ

การบรหิาร

จดัการดา้น

การเงนิการ

คลงั 

  

1. โครงการรบั

ชาํระภาษนีอก

สถานที ่

 

ผูร้บับรกิาร มคี.61 มคี.62 มคี.63 มคี.64 มคี.65 ผอ.กองคลงั 

นวก.จดัเกบ็

รายได ้

  

2. โครงการ

สาํรวจขอ้มลู

ภาคสนาม 

ผูร้บับรกิาร ตค-ธค60 ตค-ธค61 ตค-ธค62 ตค-ธค63 ตค-ธค64 

3. ตรวจสอบ

พสัดุประจําปี 

ผูร้บับรกิาร ตค.62 ตค.63 ตค.64 ตค.65 ตค.66 ผอ.กองคลงั 

นวก.พสัดุ 



 4.จดัทําบญัชี

และรายงาน

การเงนิที่

ถูกตอ้งและ

เป็นไปตาม

นโยบายบญัชี

ภาครฐั 

 บุคลากร     

กองคลงั 

90 วนันับแต่

วนัสิน้

ปีงบประมาณ  

90 วนันับแต่

วนัสิน้

ปีงบประมาณ  

90 วนันับแต่

วนัสิน้

ปีงบประมาณ  

90 วนันับแต่

วนัสิน้

ปีงบประมาณ  

90 วนันับแต่

วนัสิน้

ปีงบประมาณ  

ผอ.กองคลงั 

 นวก.

การเงนิและ

บญัช ี

 

7 

แผนปฏิบติัการตามแผนพฒันาตาํบล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ต่อ 

กลยุทธ ์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565  

  5. พฒันาระบบสารสนเทศในการ

ทาํงานของกองคลงั 

บุคลากร     

กองคลงั 

1 ระบบ 

 

1 ระบบ 

 

1 ระบบ 

 

1 ระบบ 

 

1 ระบบ 

 

ผอ.กองคลงั 

  

3. พฒันา

กระบวนการ

ปฏบิตังิาน 

ระดบัความสาํเรจ็

ของการพฒันา

กระบวนการ

ปฏบิตังิาน 

1. การลดขัน้ตอนหรอืลดเวลาในการ

ปฏบิตังิาน หรอืจํานวนกระบวนงาน 

บุคลากร     

กองคลงั 

ตค.60 ตค.61 ตค.62 ตค.63 ตค.64 ผอ.กองคลงั 

นวก.การเงนิ

และบญัช ี

นวก.พสัดุ 

นวก.จดัเกบ็ 

4. พฒันาสือ่การ

ใหค้วามรูด้า้น

การเงนิการคลงั 

ระดบัความสาํเรจ็

ของการพฒันาสือ่

1. การจดัทําเอกสารเผยแพร่

ขา่วสารดา้นการเงนิการคลงั ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ 

ผูร้บับรกิาร ตค.60 ตค.61 ตค.62 ตค.63 ตค.64 ผอ.กองคลงั 

นวก.การเงนิ

และบญัช ี



  การใหค้วามรู้

การเงนิการคลงั 

  

2. คู่มอืการปฏบิตังิาน  

 

บุคลากร     

อบต.แม่ใส 

ตค.60 ตค.61 ตค.62 ตค.63 ตค.64 นวก.พสัดุ 

นวก.จดัเกบ็

รายได ้

5.พฒันาบุคลากร

ใหม้คีวาม

เชีย่วชาญดา้น

การเงนิการคลงั 

ระดบัความสาํเรจ็

ของการพฒันา

บุคลากรใหม้ี

ความเชีย่วชาญ

ดา้นการเงนิการ

คลงั 

1. โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็รายได ้

การเงนิและบญัช ีงานพสัดุและ

ทะเบยีนทรพัยส์นิ 

บุคลากร     

กองคลงั 

ตค.-กย. ตค.-กย. ตค.-กย. ตค.-กย. ตค.-กย. ผอ.กองคลงั 

นวก.การเงนิ

และบญัช ี

นวก.พสัดุ 

นวก.จดัเกบ็

รายได ้

2. จดัเวทแีลกเปลีย่นและถ่ายทอด

ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเขา้รบัการ

ฝึกอบรม 

บุคลากร     

กองคลงั 

สค. สค. สค. สค. สค. 
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การบริหารแผนสู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 

กลไกในการบริหารแผนยุทธศาสตรก์องคลงัสู่การปฏิบติั 

ในการนําแผนยุทธศาสตรข์องกองคลงัไปสูก่ารปฏบิตัแิละการตดิตามประเมนิผลนัน้ กองคลงัจะ 

ดาํเนินการดงัน้ี 

1. การนําไปสู่การปฏิบติั 

1.1 กองคลงัมอบนโยบายใหเ้จา้หน้าทีทุ่กงาน เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในแต่ละประเดน็ 

ยุทธศาสตร/์ กลยุทธ/์ตวัชีว้ดั ใหเ้ป็นแนวทางและสรา้งความเขา้ใจในการดําเนินงาน และเน้นการ

ดาํเนินงานที ่

มสีว่นร่วมของบุคลากร ทุกฝ่าย 

1.2 กองคลงัมอบนโยบายใหเ้จา้หน้าทีทุ่กงาน เป็นผูร้บัผดิชอบร่วมในแต่ละประเดน็ 

ยุทธศาสตร ์พรอ้มทัง้ใหห้น่วยงานดําเนินงานภายใตยุ้ทธศาสตรแ์ละเป้าประสงคเ์ดยีวกนั และการอนุมตั ิ

งบประมาณเพือ่เนินการโครงการต่างๆ จะตอ้งเป็นกจิกรรม/ โครงการทีส่นบัสนุนใหก้ลยุทธต์่างๆ ของ

กองคลงั 

ดาํเนินไปสูค่วามสาํเรจ็ 

1.3 แผนยุทธศาสตรข์องกองคลงัไดก้ําหนดตวัชีว้ดัของการดําเนินงานอย่างชดัเจนเพือ่

การ 

ตดิตามผล เมื่อเสนอกจิกรรม/โครงการและผ่านการอนุมตัแิลว้ สาํนกัปลดัจะบรรจุกจิกรรม/โครงการ

เหล่านัน้ในแผนปฏบิตัริาชการในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นตําบล เพือ่การตดิตาม

ผลการดาํเนินงานต่อไป 

1.4 จดัทาํแผนปฏบิตัริาชการประจําปีของกองคลงั ทีส่อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรข์อง 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบล และมกีารผลกัดนัและเร่งรดัใหก้ารดําเนินงานตามกจิกรรม/โครงการต่าง ๆ 

บรรลุตามวตัถุประสงค ์

1.5 กองคลงัรายงานผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ดัของโครงการตามทีป่รากฏใน

แผนปฏบิตั ิ

ราชการประจําปีและตวัชีว้ดัของแผนยุทธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง   พรอ้มทัง้รายงานผลการดาํเนินงานต่อ

องคก์าร 

บรหิารสว่นตําบล ทัง้น้ีใหร้ายงานผลการดําเนินงานภายใน 30 วนั หลงัจากสิน้สุดโครงการ และสิน้สุดปี 

งบประมาณ 

1.6 ผูอ้ํานวยการกองคลงัเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร ์ กํากบั 

ตดิตาม 

การดําเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร ์พรอ้มทัง้สรุปประเดน็ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดาํเนินงาน

ต่อองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 

 



การติดตามประเมินผล 

กองคลงัมกีารตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานจะทําการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูลทัง้ในเชงิ

ปรมิาณและคุณภาพ เพือ่ประเมนิว่าแต่ละงานสามารถดาํเนินการไดบ้รรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไวห้รอืไม่ 

ผลจากการดําเนินงานนัน้สนบัสนุนใหบ้รรลุเป้าประสงคข์องแผนยุทธศาสตรม์ากน้อยเพยีงใด ขอ้มลูทีไ่ด้

จากการตดิตามประเมนิผลจะเสนอต่อองคก์ารบรหิารสว่นตําบล เพือ่รายงานใหท้ราบถงึปัญหาในการ

ปฏบิตังิานและใชเ้ป็นขอ้มลูปรบัปรุงวธิกีารดาํเนินงาน หรอืเพือ่ปรบัเปลีย่นเป้าหมาย/กจิกรรมให้

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัทรพัยากร และบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงรวมทัง้เป็นขอ้มลูเพื่อกําหนดนโยบายและ

แนวทางในการบรหิารต่อไป 


